
ما يكون، من أهم ما يكون التفاضل حبسب اإلخالص؛ فالعمل إذا دخل فيه  أهمطيب اإلخالص؛ وهذا من 

فمن كان يرجوا لقاء  الرياء الشك أنه ينقص نقصانا كثريا عن العمل الذي ليس فيه رياء، قال اهللا عزوجل: ((
قارنه الشرك من أوله بطل كما يف احلديث ))؛ بل إنه إذا  ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا

  ). أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي غيري تركته وشركه القدسي: (

طيب ما نقول باعتبار احلال ؟ الكمية ما يعترب باحلقيقة يعترب زيادة كمية ما هو بزيادة فضل يف شيء يتعلق بنفس 

  يف زيادة اإلميان.الفعل؛ لكن الكمية ذكرنا ذلك أظن 

طيب اعتبار احلال: العبادة يف زمن اإلعراض والغفلة أفضل من العبادة يف زمن اإلقبال؛ وهلذا كانت أيام الصرب  

للعامل فيها أجرب مخسني من أين؟ من الصحابة رضي اهللا عنهم، أجر مخسني من الصحابة؛ ملاذا ؟ لكثرة 

  حدا يساعده ويعينه بل رمبا ال جيد إال من يتهكم به ويسخر به .اإلعراض عن اهللا عزوجل وعن دينه؛ فال جيد أ

  ؟...:الطالب

  ال هذه يف احلال؛ ألنه ما هو خمتص بزمن دون زمن.: الشيخ

رمبا أيضا نقول: وتتفاضل ومن تفاضلها باعتبار احلال أن العفة من الشاب أفضل من العفة من الشيخ،  طيب

  شوف الذي جبانبك ملاذا؟ يعين عفة الشاب أفضل من عفة الشيخ؛ ملاذا؟

  ألن شهوة الشاب أقوى:الطالب

قوى من الداعي بالنسبة من شهوة الشيخ فالداعي إىل عدم العفة يف حقه أألن شهوة الشاب أقوى : الشيخ 

للشيخ؛ وهلذا كانت عقوبة الشيخ الزاين أكثر أو أشد من عقوبة الشاب؛ هذا أيضا من تفاضل األعمال حبسب 

الفضل ؟ سبعة ؟ حنن دخلنا هذه يف احلال وأنتم مصرون على أنه يكون  سبابحال اإلنسان؛ فكم اآلن أ

    التفاضل أيضا بكثرة العدد لكن نعم؟

))؛ وحيتمل أن يكون  وهو الغفور الودود ذوا العرش المجيد اخلرب جيوز تعدده كما يف قوله تعاىل: ((ثانيا أن 

  حاال يعين حال كونه خمرجا من الظلمات إىل النور.

؛ مبتدأ))  الذين كفروا )) (( هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلماتؤ والذين كفروا أوليا وقوله: (( 

الثاين وخربه خرب  بتدأثاين؛ واجلملة من امل بتدأامل)) خرب  والطاغوت ثاين؛ و(( مبتدأآخر،  بتدأم))  همؤ أوليا و((

       )) حال من هم الطاغوت يخرجونهمؤ أوليا )) نقول يف إعراا ؟ (( يخرجونهم األول؛ وقوله: (( بتدأامل

وخرب  مبتدأ))  وهم فيها خالدون وخرب أيضا؛ (( مبتدأ))  أولئك أصحاب النار ))؛ وقوله: (( الطاغوت ((

   .أيضا



املتويل الناصر، املتويل ألمورهم،  :)) والويل معناه اهللا ولي الذين آمنوا يف هذه اآلية الكرمية يقول اهللا عزوجل: ((

باملعىن اخلاص )) هذه والية خاصة؛ ألن اهللا تعاىل ويل كل أحد؛ لكن  ولي الذين آمنوا الناصر هلم؛ وقوله: ((

حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال يفرطون ثم ردوا إلى اهللا  واليته باملؤمنني؛ قال اهللا تعاىل: ((
)) هذه الوالية العامة تشمل املؤمن والكافر فإن كل أحد يتواله اهللا تعاىل مبقتضى ربوبيته؛ أما هذه  موالهم الحق

؛  قرار؛ وقيل: إنه اإل تصديقالقيل: إنه   ؟ اإلميان يف اللغة )) ما هو اإلميان نواالذين آم فوالية خاصة؛ وقوله: ((

؛ ألنك تقول: صدقت زيدا؛ يتعدى حبرف اجلرفاإلميان  ما؛ ألن التصديق يتعدى بنفسه؛ وأ وهذا هو األقرب

ا الكلمة األخرى؛ ولكنك ما تقول: آمنت زيدا؛ والكلمة إذا كانت مبعىن الكلمة فالبد أن تتعدى مبا تتعدى 

وإذا كانت متعدية بنفسها تتعدي بنفسها أو حبرف اجلر تعدت حبرف اجلر؛ وأيضا فإنه يقال: آمن بكذا كما 

يقال: أقر بكذا؛ لكن مع ذلك ميكن أن يقول قائل: إن التصديق أيضا يتعدى بالباء فيقال: صدقت بكذا قال 

كن الفرق أن األول وأن صدق يتعدى بنفسها. . غري ))؛ ل والذي جاء بالصدق وصدق به اهللا تعاىل: ((

اإلميان. .بل هو أخص، وأخص من اإلميان يف اللغة إذ أنه إقرار أو تصديق مستلزم للقبول واإلذعان؛ للقبول يف 

اخلرب وكذلك يف األحكام؛ واإلذعان االنقياد هلا؛ فيشمل االعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل باجلوارح كل 

ن اإلميان؛ وذكرنا فيما مر األدلة الدالة على ذلك؛ فمن األدلة الدالة على أن اإلميان يشمل االعتقاد هذا م

) وهذه عقيدة القلب؛ والدليل  اإليمان أن تؤمن باهللا ومالئكته . . . القلب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (ب

اإليمان بضع وسبعون شعبة  يه الصالة والسالم: (القول باللسان والعمل باألركان؛ قول النيب عل على أنه يشمل
)؛ فإذا   وأدناها إماطة األذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان وهذا قول؛ ( ) أعالها قول ال إله إال اهللا

كلما مر عليك اإلميان يف القرآن والسنة فاملراد به اإلقرار املستلزم أيش؟ للقبول واإلذعان؛ فيشمل هذه األشياء 

الثالثة: االعتقاد بالقلب؛ والقول باللسان؛ والعمل باألركان؛ وبعضهم قال: عمل القلب، يشمل عمل القلب 

من  هه كل هذؤ وهو صحيح أيضا؛ وعمل القلب هو حمبته وإرادته وكراهته وبغضه وما أشبه ذلك، وخوفه ورجا

   أعمال القلب.

)) أي ظلمات هي؟ هل هي  من الظلمات يخرجهم )) (( يخرجهم من الظلمات إلى النور وقوله: (( 

الظلمات احلسية مبعىن أن خيرج اإلنسان من احلجرة املظلمة إىل الدهليز املضيء؟ ال؛ لكن املراد بالظلمات 

ظلمات اجلهل وظلمات الكفر وظلمات املعاصي، كل هذه ظلمات؛ اجلهل الشك أنه ظلمات، قال اهللا تعاىل: 

))  كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها  لنا له نورا يمشي به في الناسأو من كان ميتا فأحييناه وجع ((

)) وهذا هو النور املبني هو  يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال تعاىل: ((



العلم، هذا نور العلم؛ نور اإلميان أيضا إن اإلنسان إذا شرح اهللا صدره لإلميان استنار قلبه باإلميان  وهو نورالقرآن 

سه وظنه وختمينه وهو ما يسمى بالفراسة؛ وهلذا جاء دحىت إنه من املؤمنني من يظهر ذلك أي نور إميانه على ح

ياء ختفى  يف قلب اإلنسان قد يهتدي به إىل أشنور الذي يقذفه اهللال) ألن  اتقوا فراسة المؤمن يف احلديث: (

ما أمامه؛ الثالث نور؟ نور اهلداية والعدل الذي مقابل لظلمات الفسق؛ ألن الفسق  ضيءعلى غريه كأنه سراج ي

إن الرجل إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه  كما قال النيب عليه الصالة والسالم: (  ةعاصي يكون ظلماملالذي هو 
ذه السوداء توجب ظالم القلب؛ فالظلمات إذا ثالثة نعم؟ أو ثالث: ظلمة اجلهل؛ ويش بعد؟ ) ه نكتة سوداء

وظلمة الكفر ؛ وظلمة املعاصي؛ والنور يقابل ذلك، يقابل ظلمة اجلهل نور العلم، وظلمة الكفر اإلميان؛ وظلمة 

اهللا ثم استقاموا تتنزل عليهم  إن الذين قالوا ربنا ر العدل واالستقامة؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: ((نو الفسق 
) ملا قال له الرجل يا رسول اهللا قل يل  قل آمنت باهللا ثم استقم )) وقال النيب عليه الصالة والسالم: (المالئكة 

    قل آمنت باهللا ثم( يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا غريك؛ يعين كن قاطعا لكل سؤال للناس؛ قال: 
   .) استقم

  األول والثاين بالرتتيب؛ هنا قال: الرتتيبنيفرق بني  )) جتدون اآلن هم الطاغوتؤ والذين كفروا أوليا وقوله: ((

)) ألن هذا االسم  اهللا ولي الذين آمنوا )) ومل يقل: الذين آمنوا وليهم اهللا؛ بل قال: (( اهللا ولي الذين آمنوا ((

هذا واحد؛ خبالف ما لو قال: الذين آمنوا وليهم اهللا؛ الكرمي إذا ورد على القلب أوال استبشر به، استبشر به 

))؛  اهللا ولي الذين آمنوا بتقدمي ذكر اسم اهللا عزوجل، (( التربك)) يفيد  اهللا ولي الذين آمنوا ثانيا: أنه ((

 ثالث: إظهار املنة على هؤالء بأن اهللا تعاىل هو الذي امنت عليهم أوال فأخرجهم من الظلمات إىل النور؛ لكن

أولياء الذين كفروا؛ لكنه  )) لو ساق اجلملة الثانية على سياق األوىل لقال: والطاغوت والذين كفروا هنا قال: ((

ني هكذا؛ قالوا واحلكمة من ذلك لئال جيعل الطاغوت يف مقابلة اسم اهللا؛ ألنه لو كانت اجلملتان متوازنت قلمل ي

  لكانت الطاغوت مقابل اسم اهللا

   أهون وأحقر من أن يبدأ به ويقدم وتثانيا: أن الطاغ 

ثالثا: أن هؤالء الكفار يالمون على توليهم الطاغوت هم الذين بدءوا واختاروا الطاغوت على االستقامة، اختاروا 

     ؛ فكانت البداءة م أوىل؛ بءوا مباذا؟ مبا يوجب القدح والعيالطاغوت على االستقامة فصار هم الذين بد

سواء كان كفرهم باهللا أو برسوله أو مبالئكته أو به ) كفروا مبن ؟ كفروا بكل من جيب اإلميان ) الذين كفروا ((

        قال:  ك)) وهنا همؤ أوليا )) وهنا قال: (( الطاغوت هم ؤ الذين كفروا أوليا باليوم اآلخر أو بالقدر؛ ((

)) والفرق واضح؛ ألن الطواغيت كثريون ودعاة الضالل كثريون؛ وأما اهللا عزوجل فهو ويل واحد؛ مث قال:  ولي ((



)) والطاغوت سبق لنا أنه اسم جامع لكل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو  هم الطاغوتؤ أوليا ((

الء هم الذين يضل م من يضل من الناس؛ ؛ معبود كالصنم، أو متبوع كالعلماء، أو مطاع كاألمراء؛ وهؤ مطاع

هم ؤ والذين كفروا أوليا ))؛ قال: (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا والمسيح ابن مريم ((
)) هنا كلمة طاغوت قلنا فيما سبق إنه مشتق من الطغيان والتاء فيها؟ التاء فيها للمبالغة   الطاغوت يخرجونهم

  .وفهامة وما أشبهها؛ وعلى هذا فالواو يف آخر الكلمةكاملبالغة يف عالمة 

)) فالطاغوت إذا  هم الطاغوت يخرجونهمؤ أوليا )) عرب باجلمع ألنه قال: (( من النور يخرجونهم وقوله: (( 

للمبتدأ األول وهو قوله:  نس ومراعاةاجل)) مجع باعتبار اسم  يخرجونهم اسم جنس يشمل كل طاغية؛ و((

  )) همؤ أوليا (( املبتدأ الثاين ما هو األول املبتدأ الثاين هو)) همؤ أوليا((

)) استشكل؛  يخرجونهم من النور إلى الظلمات )) قوله: (( يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقوله: ((

افر ألن ظاهره أن املراد بالذين كفروا الذين آمنوا أوال؛ فدخلوا يف النور مث كفروا فخرجوا منه؛ مع أنه يشمل الك

  األصلي الذي مل يكن آمن من قبل؛ فما هو اجلواب عن ذلك؟

  ) كل مولود يولد على الفطرة(  :الطالب
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو  هذا اجلواب، دل عليه قوله عليه الصالة والسالم: ( :الشيخ

ا يوجب الكفر فيكفر؛ )؛ فعليه أصل والدة اإلنسان على الفطرة والنور؛ لكن يطرأ عليه م ينصرانه أو يمجسانه

والنور الذي معه  . . .إذا قيل: إا يف املؤمن املرتد مثل الكافر املرتد واضح؛ لكن الكافر األصلي ...هذه واحدة؛

وما يكون لنا أن نعود فيها قد افترينا  (قد ينقدح بذهنه أو بنفسه من حمبة اخلري رمبا لكن قال اهللا عن شعيب: (
)) مع أن شعيبا والذين أمنوا معه مل يكن على ملتهم  على اهللا كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا اهللا منها

خصوصا شعيب ألن الرسل ما أشركوا باهللا؛ فاملعىن أم خيرجوم ألم كانوا على استعداد، على استعداد من 

  .م أخرجوهم وأزالوا ذلك االستعداد كما قال وليد؛ ولكنهاهلداية

؛ أو نقول إن  أخرجوا كما هو ظاهر اللفظ فعندنا اآلن ثالثة أوجه: إما أن يراد ذا من كانوا على اإلميان أوال مث 

كانوا الفطرة السليمة وعلى اإلميان مث أخرجوهم؛ أو يقال: إم أخرجوهم ألم  على هذا باعتبار أيش؟ الفطرة، 

يف النور  يدخلواأنفسهم بذلك ولكنهم يسيطرون عليهم حىت ال  ...على استعداد للقبول، على استعداد للقبول

)) مجع الظلمات وأفراد النور سبق أيضا الكالم عليه؛  يخرجونهم من النور إلى الظلمات ؛ قال: ((من األصل

   متعددة .ألن النور طريق احلق وهو واحد والظلمات طريق الباطل وهي 



)) الصاحب هو املالزم بالشيء؛ فال يسمى  أولئك أصحاب )) (( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ((

صاحبا إال املالزم إال صاحبا واحدا، من؟ فإن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم تطلق صحبة الرسول عليه 

ذلك؛ وهذا من خصائص النيب صلى اهللا عليه الصالة والسالم على من اجتمع به مؤمنا به ولو حلظة ومات على 

وسلم؛ وإال فمن اجتمع به وفارقه ما يسمى صاحب؛ فأصحاب النار هم أهلها أي مالزمون هلا؛ وعلى هذا 

         مبتدأ))  هم )) (( هم فيها خالدون فيكون فيه اإلشارة إىل خلودهم فيها كما قال تأكيدا لذلك: ((

)) قدم إلفادة احلصر ومراعاة الفواصل يعين لفائدة معنوية  خالدون متعلق بـ(())  فيها )) و(( خالدون و((

    ...لفظية وفائدة

  )) اهللا ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. . . قال اهللا تعاىل: ((

اهللا ولي الذين  (( يستفاد من هذه اآلية عدة فوائد أوال: فضيلة اإلميان وأنه حتصل به والية اهللا عزوجل؛ لقوله: 
  )) . آمنوا

ثانيا: إثبات الوالية هللا عزوجل؛ أي أنه سبحانه وتعاىل يتوىل عباده؛ ولكن هل العباد يتولونه؟ اجلواب نعم يتولونه، 

لدينه أي ننصر دينه  )) لكن تولينا هللا عزوجل هو تول اهللا ورسوله والذين آمنوا ومن يتول قال اهللا تعاىل: ((

)) أي من جيعل اهللا  اهللا ورسوله ومن يتول بذل فيه أنفسنا وأموالنا؛ وحيتمل أن معىن قوله: ((ه ونونكابح دون

  وليا له، واملعىن واحد .

؟ أن من فوائد اإلميان األخمن فوائد اآلية الكرمية: أن من مثرات اإلميان هداية اهللا للمؤمن؛ تؤخذ من أين مكان 

  هداية اهللا للمؤمن ؟

  )) يخرجهم من الظلمات إلى النور (( من قوله:: الطالب 

وقد سبق لنا معىن الظلمات وأا ظلمات اجلهل  ))يخرجهم من الظلمات إلى النور من قوله: (( : الشيخ 

   والكفر والفسوق نعم.

هم الطواغيت سواء كانوا متبوعني أو معبودين أو مطاعني؛ ألن ؤ ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الكافرين أوليا

القيم رمحه اهللا  من معبود أو متبوع أو مطاع كما حد ذلك ابن هلطغيان وهو ما جتاوز به العبد حدالطاغوت من ا

اهللا  اهللا عزوجل من الذين كفروا؛ يؤخذ من املنطوق واملفهوم؛ املفهوم من قوله: (( ةومن فوائد اآلية الكرمية: براء
)) وهذا  هم الطاغوتؤ والذين كفروا أوليا واملنطوق من قوله:(( ))؛ فاملفهوم: ال الذين كفروا؛ ولي الذين آمنوا

  )) . اهللا ولي الذين آمنوا مقابل لقوله: ((



يخرجونهم من النور  (( ومن فوائد اآلية الكرمية: سوء مثرات الكفر وأنه يهدي إىل الضالل ـ والعياذ باهللا ـ؛ لقوله:
د الوقوع يف الظلمات أو كان إخراجا حني الوقوع يف الكفر، )) وهذا اإلخراج سواء كان إخراجا بع إلى الظلمات

  يعين قد يكون هذا بعد كفرهم أو حني إرادم الكفر .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي للمؤمن؛ بل ينبغي للعاقل، وينبغي هنا مبعىن جيب أن خيتار ما فيه والية اهللا 

كون الطواغيت تلو سئل أحب إليك أن يكون وليك اهللا أو أن وهو أيش؟ اإلميان، وهو اإلميان؛ ألن كل عاقل 

أولياءك؟ لقال: اهللا؛ فإذا فالواجب على كل عاقل أن يسعى حلصول والية اهللا عزوجل وذلك باإلميان؛ واعلم أن 

   هذه الوالية والية عظيمة هلا مثرات كثرية ومن مجلتها ما أشرنا إليه من قبل .

هم ؤ والذين كفروا أوليا )) (( ولي الذين آمنوا أيضا: أن الكفر مقابل اإلميان؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية 
ولكن هل معىن ذلك أنه ال جيتمع معه؟ قد يكون على القول الراجح وهو ؛ بارك اهللا فيك ...)) الطاغوت

   هللا عليه وسلم: مذهب أهل السنة واجلماعة قد يكون يف اإلنسان خصال إميان وخصال كفر قال النيب صلى ا

) وهذا ال خيرج من اإلميان؛ وانظر  هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ساثنتان في النا (

كذب والكذب من خصال املنافقني؛ يكون فيه غدر وهو من خصال املنافقني؛ يكون اليكون فيه  إىل اإلنسان

؛ فاإلنسان جيتمع فيه إميان وكفر؛ لكن الكفر املطلق ال جيامع من خصال اليهود وأمثال هذا كثري فيه حسد وهو

    كفر املطلق الذي خيرج من اإلسالم هذا ال ميكن جيامع اإلميان نعم.الاإلميان، 

)) والنار موجودة اآلن؟ نعم لقوله تعاىل:  أولئك أصحاب النار ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات النار؛ لقوله: ((

)) بلفظ املاضي واإلعداد معىن التهيئة؛ وثبت عن  أعدت )) فقال: (( التي أعدت للكافرين واتقوا النار ((

عمرو بن  االنيب صلى اهللا عليه وسلم يف غري حديث أنه رآها؛ ففي صالة الكسوف عرضت عليه النار ورأى فيه

حلي جير قصبه يف النار، ورأى فيها املرأة اليت تعذب يف هرة حبستها حىت ماتت جوعا؛ انتبه يا خباري امرأة عندها 

  هرة تعرف اهلرة ؟ تعرفها؟

  أي نعم: الطالب 

  ما هي؟ : الشيخ

  ...:الطالب

ال هي أطعمتها وال  هرة حبستها حىت ماتت جوعا قال النيب عليه الصالة والسالم: ( ال ما هي اهلرة ؟: الشيخ
) ورأى فيها صاحب احملجن يعذب؛ صاحب احملجن من؟ رجل كان  هي أرسلتها تأكل من خشاش األرض

قال: ك املتاع ذا احملجن إن فطن له صاحب املتاع سية الرأس مينيسرق احلجاج مبحجنه؛ واحملجن هي العصا حم



جذبه احملجن؛ وإن مل يفطن له أخذه وذهب؛ فرآه يعذب مبحجنه يف نار جهنم ـ والعياذ باهللا ـ؛ املهم أن النار 

موجودة؛ وهل هي أبدية أو ال؟ نعم أبدية الشك وليست أزلية؛ ألا خملوقة بعد أن مل تكن؛ لكنها أبدية ال 

ال يقضى عليه فيموتوا وال يخفف عنهم من عذابها   والذين كفروا لهم نار جهنم تفىن، قال اهللا تعاىل: ((
  :أهلها يف ثالثة مواضع من القرآن ))؛ وذكر اهللا تأبيد كذلك نجزي كل كفور

  ))  لم يكن اهللا ليغفر لهم وال ليهديهم طريقا إال طريق جهنم خالدين فيها أبدا يف سورة النساء: (( 

))  د لهم سعيرا خالدين فيها أبدا ال يجدون وليا وال نصيراإن اهللا لعن الكافرين وأع ويف سورة األحزاب: ((

)) وذا يعرف بطالن قول من  ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ويف سورة اجلن: ((

  يقول إا تفىن وأنه قول باطل خمالف لألدلة الشرعية .

  فوائد اآلية الكرمية: أن الكافرين خملدون يف النار؛ من أين تؤخذ ؟ ومن

  ...:الطالب

  )) ؟ أولئك من أين أخذت؟ من أي كلمة من((: الشيخ 

  )) ؟خالدون من (( :الطالب

  )) ؟خالدونمن (( : الشيخ

  )) أصحاب من(( :الطالب

  ألن الصاحب هو املالزم للشيء نعم .)) أصحاب من((: الشيخ 

))  هم فيها خالدون (( فوائدها: أن اخللود خاص م، وأن من يدخل النار من املؤمنني ال خيلد؛ لقوله: ومن 

   يعين دون غريهم.

  هذا مبتدأ الدرس )) في ربه إبراهيمألم تر إلى الذي حاج  مث قال اهللا عزوجل: ((

د به هنا التقرير والتعجيب؛ التقرير يعين تقرير هذا األمر وأنه حاصل؛ ا)) اهلمزة لالستفهام واملر  ألم تر ((

من هذا األمر العجيب الغريب الذي حياج يف وجود اهللا  والتعجيب يعين معىن دعوة املخاطب إىل التعجب 

  ؛ بقلبك وإال بعينك؟ )) مبعىن تنظر تر عزوجل؛ و((

  : بعينك الطالب

)) للجزم  تر ما أدرك زمنه حىت يراه بعينه، بقلبك؛ وحذفت األلف من ((بقلبك يا أخي بقلبك؛ ألنه : الشيخ

)) إما للنيب صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من يتأتى  ألم تر نعم لدخول مل وهي جازمة؛ واخلطاب يف قوله: ((

مية فله خطابه ممن نزل عليهم القرآن؛ وهذا أعم وقد ذكرنا قبل ذلك أن ما جاء بلفظ اخلطاب يف القرآن الكر 



ثالث حاالت؛ أما أن يدل الدليل على أنه للرسول عليه الصالة والسالم ولألمة؛ أو يدل الدليل على أنه خاص 

 عيه الصالة والسالمللرسول صلى اهللا عليه وسلم أو ال يكون هذا وال هذا؛ واحلكم فيه أنه عام، عام للرسول 

وطب إمامها ألم تبعه؟ أو يراد به النيب صلى اهللا عليه ولغريه ولكن هل هذا اخلطاب املعني تراد به األمة وخ

وسلم ومن غريه يفعله على سبيل األسوة؟ قوالن ألهل العلم ومؤدامها واحد؛ فمن أمثلة ما دل الدليل على أنه 

)) هذا الشك  ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك لرسول صلى اهللا عليه وسلم مثل قوله: ((باخاص 

يا أيها النبي  ول صلى اهللا عليه وسلم؛ ومن األشياء الدالة على أنه للرسول ولغريه قوله تعاىل: ((لرسباأنه خاص 
)) وهو عام فدل هذا على  إذا طلقتم )) فوجه اخلطاب للنيب عليه الصالة والسالم مث قال: (( إذا طلقتم النساء

إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت  ولقد أوحي ((  أن املراد به العموم؛ ومما حيتمل مثل قوله تعاىل:
ظاهر  لكن أمته تبع له نعم؟ وهوو  ؛)) فهذا حيتمل أنه للرسول عليه الصالة والسالم وحده ليحبطن عملك

يقع منه؛ ألن إن ما تدل على وقوع الشيء، تدل على احتمال فرضه إن احتمل  ناللفظ وإن كان هذا الشرك ل

)) حيتمل أمرين وإال ال؟ حيتمل  في ربه إبراهيمألم تر إلى الذي حاج  أن يفرض هذا الشيء أو ال؛ هنا ((

 ذكرت مرتني إبراهيم))  إبراهيمإلى الذي حاج  األمرين؛ يعين أمل تنظر يا حممد، أو أمل تنظر أيها املخاطب؛ ((

  نعم؟

  ثالثة: الطالب 

   براهام في إألم تر إلى الذي حاج  (( ابراهام قراءة سبعيةإ، و إبراهيمأيه ثالث مرات؛ وفيها قراءتان: : الشيخ
)) حاج  حاج ثالثة مواضع؛ (( )) كالمها صحيح؛ نعم يف في ربه إبراهيمألم تر إلى الذي حاج  ))، (( ربه

هذه صيغة مفاعلة، وصيغة املفاعلة يف الغالب ال تكون إال بني اثنني كقاتل وناظر وحاج ودافع وما أشبه ذلك؛ 

البا غوحاج هنا صيغة مفاعلة؛ واملفاعلة تأيت من اثنني وأمثلتها يف اللغة العربية كثرية، وتأيت من اثنني غالبا؛ أقول 

ا من واحد وإال من اثنني؟ لئال توردوا علي مثل قولكم: سافر؛ فإ  

  من واحد: الطالب

من واحد طيب؛ إذا حاج معناه احلجة من اثنني؛ ومعىن حاجه أي ناظره وأدىل كل واحد حبجته، واحلجة هي 

الدليل والربهان؛ فهذا الرجل ملك آتاه اهللا امللك ملكا دام مدة طويلة، وملك أراضي واسعة؛ وال يعنينا أن نعرف 

جل ملك آتاه اهللا امللك ما يهمنا؛ املهم هو القصة، املهم هو القصة؛ فهذا الر أو غريه د بن كنعان امسه، أهو منرو 

إنما الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء  ال ينازعه أحد ودامت مدة ملكه وكما قال اهللا تعاىل: (( املكا تام
فاختلط به نبات األرض مما يأكل الناس واألنعام حتى إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم 



)) هذا الرجل ملا آتاه اهللا امللك  قادرون عليها أتاها أمرنا ليال أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن باألمس

رب؛ ألنه أعطي ملكا  ، وقال ما يفوأنكر وجود العلي األعلى ل ـ والعياذ باهللا ـ واستكرب وعالودامت مدته استطا

عليه  إبراهيمرب؛ وكان  ا أنكره من بعده فرعون قال ما يفطويلة فأنكر اهللا عزوجل كممدة ال منازع فيه ودام 

 إبراهيمقال  أين الدليل على ربك؟ ((رب،  ن باهللا عزوجل؛ فقال: أبدا ما يفالصالة والسالم يدعوه إىل اإلميا
)) وهذه الشك كما نعلم من سياق اللفظ أا جواب لسؤال؛ كأنه قال: ما ربك؟ أو  ربي الذي يحيي ويميت

وما رب  )) كما قال فرعون ملوسى: (( ويميت  ربي الذي يحيي ((من هو؟ أو ما شأنه؟ أو ما فعله؟ فقال: 
)) أي يف ألوهيته  في ربه إبراهيمحاج  (( - قبل- ؛ إبراهيم)) هذا قال له  العالمين قال رب السموات واألرض

)) أي يف وجوده  في ربهيدعوا إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له وهذا ينكر اهللا رأسا؛ إذا ((  مهيفإبراووجوده؛ 

  .يدعوا إىل أمرين إبراهيمويش بعد ؟ وألوهيته؛ ألن 

)) أن هذه مصدرية دخلت على الفعل املضارع، وإذا دخلت على الفعل املضارع  أن آتاه اهللا الملك وقوله: (( 

ال تنصبه، ال تعمل فيه؛ لكنه ال متنعه أن يسبك مبصدر نعم؟ وهي على تقدير الالم أي ألن آتاه اهللا امللك، أي 

   إلتيان اهللا امللك إياه؛ فهي إذا منصوبة بنزع اخلافض ونزع اخلافض هنا مطرد وإال مساعي؟

   مطرد: الطالب

  من أين يؤخذ من كالم ابن مالك ؟ : الشيخ

  قوله: ويف أن وأن يطرد: الطالب

)) هذه  أن آتاه اهللا الملك ؛ طيب إذا ((" َيُدوا َأنْ  َكَعِجْبتُ  لَْبسٍ  َأْمن َمعْ  َيطرِدُ  َوَأنْ  َأن  َوِفي" قوله: : الشيخ

منصوبة بنزع اخلافض وهي للتعليل وهي الم التعليل، خافض لالم التعليل أي ألن آتاه اهللا امللك؛ يعين كان حياج 

كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه  امللك وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل: ((تعاىل لطغيانه بأن آتاه اهللا  إبراهيماهللا يف 
ىن فقد يطغى ويزيد عتوه ـ والعياذ باهللا ـ وعناده؛ وهلذا أحيانا تكون )) إذا رأى اإلنسان نفسه استغ استغنى

األمراض نعمة من اهللا على العبد، والفقر يكون نعمة، واملصائب تكون نعمة؛ ألن اإلنسان إذا دام يف نعمة ويف 

ذه النعمة عليه رغد ويف عيش فإنه رمبا يطغى وينسى اهللا عزوجل؛ هذا الذي آتاه اهللا امللك انظر ماذا أمثرت ه

)) أل هنا الظاهر أا الستغراق الكمال وليست الستغراق  أن آتاه اهللا الملك أنكر اهللا عزوجل؛ قال: ((

الشمول؛ ألن اهللا مل يعطه ملك السموات واألرض؛ بل وال ملك مجيع األرض؛ وذا نعرف أن ما ذكر عن بعض 

من أنه ملك األرض أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران، أن فيه نظرا؛ ومل ميلك اهللا مجيع األرض ألي التابعني 

ولو ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض  واحد من البشر؛ ولكن ميلك بعضا لبعض؛ واهللا عزوجل يقول: ((



هللا عزوجل فيما نعلم؛ )) أما أن ميلك واحد من البشر مجيع األرض فهذا مستحيل يف سنة ا لفسدت األرض

)) لكن أل هنا الستغراق أيش؟ الكمال للشمول، يعين ملكا تاما ال ينازع أحد يف  أن آتاه اهللا الملك قال: ((

   مملكته .

  ))؟  ربي (( )) ويش إعراب ربي الذي يحيي ويميت )) (( ربي الذي يحيي ويميت إبراهيمإذ قال  ((

  : خربالطالب

     )) يعين هو الذي حييي ومييت؛ وقوله:  ربي الذي يحيي ويميت )) خربه؛ (( الذي ؛ و((مبتدأ: ال الشيخ

)) تقدم لنا كثريا معىن الرب؛ وأنه اخلالق املالك املتصرف هذا الرب؛ وهذه األوصاف ال تثبت على  ربي ((

نرى اإلنسان  بينماف ؛)) يعين خيلق ويوجد ويفين ويعدم يحيي ويميت الكمال والشمول إال هللا عزوجل؛ وقوله: ((

))  هل أتى على اإلنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ليس شيئا مذكورا إذا به يكون شيئا مذكورا؛ ((

  فمثال نقول للبخاري كم عمرك؟ 

  إحدى عشر :الطالب

  إحدى عشر؛ قبل ثالثة عشرة سنة أنت موجود؟ : الشيخ

   ال: الطالب

  مذكورا مث يوجد مث يبقى ما شاء اهللا أن يبقى يف األرض مث يعدم ويفىن نعم؟إذا قبل وجوده ليس شيئا : الشيخ 

    كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا     أنيس ولم يسمر بمكة  سامر" 

                                        كأنه مل يوجد
  "بينا  يرى  اإلنسان  فيها  مخبرا         حتى يرى  خبرا من األخبار 

  فمن الذي يستطيع أن يوجد هذه املوجودات مث يعدمها ؟

  اهللا عزوجل: الطالب 

وال أمك  اهللا عزوجل وال أحد يستطيع أن حييي؛ حىت أبوك الذي خلقت من مائه ال يستطيع أن يوجدك: الشيخ 

عزوجل؛ قال اليت تغذيت بدمها ال ميكن بدمها ولبنها أيضا ال ميكن أن توجدك؛ بل الذي حييي ومييت هو اهللا 

هذا الكالم كأنه يقول له هو الذي يوجد ويعدم مث أتى مبثال وهو اإلحياء واإلماتة اليت ال يقدر عليها  إبراهيم

))؛ كيف ؟ قاهلا إما تلبيسا وإما مكابرة؛ أما  قال أنا أحيي وأميت لكن هذا املعاند املكابر قال: ((  .أحد

أتى باثنني فقتل أحدمها وأبقى اآلخر فقال: أمت األول وأحييت الثاين  كما قاله أكثر املفسرين وقالوا إنه تلبيسا

)) أيش؟ تلبيسا ؛ واحلقيقة  أنا أحيي وأميت هذا هو املشهور عند كثري من املفسرين؛ وعلى هذا فيكون قوله: ((



أنه ما أحيا وال أمات هنا؛ ألن احلياة فيمن استبقاه سابقة موجودة؛ واملوت ملن قتله ليس منه؛ بل هو فعل سببا 

يكون به املوت؛ أما املوت فمن اهللا عزوجل؛ لكن قال ذلك تلبيسا؛ هذا هو املشهور عند أكثر املفسرين؛ وقال 

ال مييت؛ لكن قال ذلك مكابرة؛ يعين إذا كان إهلك بعضهم: بل قال ذلك مكابرة؛ يعين هو يعلم أنه ال حييي و 

   .يقدر على ذلك فأنا أقدر ومل يأت مبثال يعين ما جاب اثنني وقتل واحد وأبقى الثاين؛ لكن قاله من باب املكابرة

))  إبراهيمقال  ))؛ (( براهامإ )) وفيها قراءة: (( إبراهيمقال  ينبين على هذين القولني االنتقال الثاين: (( 

المشرق فأت بها من  فإن اهللا يأتي بالشمس من شف الفاء هذه تدل على أن ما بعدها مبين على ما قبلها ((
)) طيب إذا قلنا إنه قال األول تلبيسا وأنه أتى باثنني مستحقا القتل قتل أحدمها وأبقى اآلخر فإن قوله:  المغرب

  . يل إىل دليلانتقال من الدل )) فإن اهللا يأتي بالشمس من المشرق ((


